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Op maandag 17 en donderdag
27 september zijn er in Loosdrecht en
Nederhorst den Berg wandelingen
langs de speelplaatsen die we in 2019
en 2020 opnieuw gaan inrichten.
Kijk op www.wijdemeren.nl/
herinrichting-speelplaatsen

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

(06) 12 79 45 41

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Wijdemeren
organiseert
Alzheimerweek
Op 21 september is het Wereld
Alzheimerdag. Samen met
Alzheimer Nederland organiseert gemeente Wijdemeren de
Alzheimerweek van 17 tot en met
21 september. Met een actief en
informatief programma wordt in
de regio aandacht gevraagd voor
mensen met (beginnende) dementie, hun familie, mantelzorgers en
professionals.

Programma
Lezing Lisette Zwerts

den Berg. Wethouder Rosalie van Rijn
opent de Alzheimerweek. Psycholoog
Lisette Zwerts vertelt daarna meer over
het belang van aandacht voor de mens
achter dementie.

Rondvaart Loosdrechtse
Plassen en de Vecht
Donderdag 20 september 10.45 - 15.00 uur,
Porseleinhaven tegenover Boegspriet 11,
Loosdrecht. Vaar mee over de Loosdrechtse
Plassen en de Vecht met aan boord een
heerlijke lunch. Er is iemand met een medische achtergrond aanwezig op de rolstoelvriendelijke boot.

Maandag 17 september 14.30 - 16.15 uur,
het Spiegelhuys, Dammerweg 3, Nederhorst

>

Voorstelling ‘Waar ga je heen?’
Vrijdag 21 september 14.00 - 16.30 uur,
theater de Dillewijn, Stichts End 57,
Ankeveen. Theater aan de Lijn speelt de
voorstelling ‘Waar ga je heen?’. Een herkenbare en ontroerend verhaal waarin scènes
worden afgewisseld met informatie over dementie én gesprekken met het publiek.

Aanmelden
Deelname is gratis. U kunt zich
aanmelden voor de activiteiten via
www.dementievriendelijkgooi.nl,
wad2018gooi@gmail.com of 06 374 410 22
(Els Schipper). Vermeld uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, aantal personen én
natuurlijk de activiteit(en) waarvoor u kiest.

De scholen gaan weer beginnen

Aan het begin van het schooljaar zijn
kinderen vol vakantieverhalen en in spanning
voor het nieuwe jaar. Ook u als automobilist
moet weer even wennen aan de drukte op
straat.

Overzichtelijk en veilig
Bij de basisscholen kan het soms druk zijn.
Breng uw kinderen dus zo veel mogelijk
lopend of met de fiets naar school. Brengt u
de kinderen wél met de auto en wilt u even
mee naar binnen? Zet de auto dan iets verder bij de school vandaan, zodat de ruimte
in de directe omgeving van de school overzichtelijk en veilig blijft.

Veilig naar school
Door hun onervarenheid zijn kinderen een

kwetsbare doelgroep in het verkeer. Met het
project ‘Veilig naar school’ wil de gemeente
de verkeersveiligheid rond scholen verbeteren. Meer weten? Kijk op
www.wijdemeren.nl/veilignaarschool.

Boomcontroles

In de afgelopen maand zijn alle gemeentelijke bomen in Nederhorst den Berg
en Oud-Loosdrecht door adviesbureau
Cobra gecontroleerd op onder andere
gezondheid, onderhoudstoestand en
gevaar. Uit het onderzoek bleek dat op
diverse locaties bomen moeten worden
gesnoeid of gekapt. De bomen die gekapt moeten worden, krijgen de komende weken een witte markering. Indien
nodig wordt er voor het kappen een
vergunning aangevraagd.

>

Subsidie voor goed idee

Heeft uw vereniging of stichting een
goed idee voor een activiteit of project
in Wijdemeren? Dan kunt u subsidie
aanvragen. Het gaat om activiteiten die
met sport, gezondheid, muziek, kunst,
historie of cultuur te maken hebben. Die
inwoners met elkaar in contact brengen
en bij elkaar betrekken. Er zijn verschillende deadlines voor subsidieaanvragen.
In 2018 kan dit nog tot 1 oktober.
Lees de voorwaarden en vraag aan via
www.wijdemeren.nl/welzijnssubsidie of
bel naar 14 035.

>

Op maandag 3 september starten
de basisscholen weer. Veel kinderen gaan lopend of op de fiets
op pad en het verkeer rondom de
scholen wordt drukker. Wees dus
extra alert als u de weg op gaat.

Kunstweek Wijdemeren

Van 10 tot 18 november is er weer
Kunstweek in Nederland. Ook
Wijdemeren sluit hier bij aan. Bent u
kunstenaar, runt u een atelier of werkt u
bij een andere kunstzinnige organisatie
in onze gemeente? Doe mee en zet uw
werk voor een breed publiek in de
schijnwerpers. Kijk voor alle activiteiten,
informatie en aanmelden op
www.kunstweek.nl. U krijgt 20 euro
korting met de code GEM18. Aanmelden
kan tot eind september.

Digitale nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste gemeentenieuws? Meld u zich dan aan voor
onze digitale nieuwsbrief en ontvang
tweewekelijks op dinsdag het laatste
nieuws. U kunt zelf aangeven over welke
onderwerpen u informatie wilt ontvangen. In de nieuwsbrief staat standaard
het nieuws over veiligheid en preventie,
dienstverlening en burgerzaken, gemeentelijke belastingen en de officiële
bekendmakingen. Aanmelden:
www.wijdemeren.nl/digitalenieuwsbrief.
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Collectieve energie in Kortenhoef
Niet iedereen kan zonnepanelen
op zijn of haar dak laten leggen.
De energiecoöperatie Wijdemeren
start daarom met energieopwekking via collectieve daken in
Kortenhoef.
Er zijn drie daken gevonden waarop zonnepanelen geplaatst kunnen worden.
Deelname loopt via een zogenaamde ‘post-

coderoosregeling’. Inwoners waarvan de
postcode begint met de cijfers 1241, 1243,
1244, 1394 en 1231 kunnen hieraan meedoen.

u een vergoeding als u overstapt naar de
duurzame energieleverancier OM, waar de
energiecoöperatie mee samenwerkt.

Inloopspreekuur
Korting
Doet u mee met de collectieve energieopwekking, dan krijgt u korting op uw energiebelasting en heeft u natuurlijk het rendement van uw zonnestroom. Ook ontvangt

In september is er iedere dinsdagochtend
van 10.00 tot 12.00 uur een inloopspreekuur voor geïnteresseerden (Koninginneweg
98, 1241CX Kortenhoef). Op maandag 17
september is er weer een informatieavond.

Meer info:
www.energiecooperatiewijdemeren.nl
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Officiële bekendmakingen
>

Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Rectificatie

Op 18 juli publiceerden wij de verleende omgevingsvergunning (04.07.218) voor het bouwen van een villa op
de Nieuw-Loosdrechtsedijk 16 in Loosdrecht. Het juiste
adres is: Nieuw-Loosdrechtsedijk 14 in Loosdrecht.
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 7: bouwen garage (20.08.18)
- Noordereinde 313: plaatsen aanbouw (14.08.18)

Kortenhoef
- Moleneind 71 ws03: bouwen tuinhuis (20.08.18)
Loosdrecht
- Bloklaan 22a: bouwen berging (21.08.18)
- Bloklaan 22a: plaatsen beschoeiing (21.08.18)
- Drie Kampjes naast 12: kappen prunus (22.08.18)
- Horndijk t/o 1: kappen twee wilgen (22.08.18)
- Horndijk t/o 26: kappen wilg (22.08.18)
- Horndijk t/o 28: kappen wilg (22.08.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 113: tijdelijk plaatsen stacaravan/chalet (15.08.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212g: vernieuwen vlonder,
steigers en beschoeiing (20.08.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk naast 52: kappen negen essen
(10.08.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk naast 87-89: kappen vijf knotwilgen (15.08.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 113: kappen twee wilgen
(22.08.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 113b: kappen tulpenboom
(22.08.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 145: kappen esdoorn (22.08.18)
- Vuntusplein: kappen berk en drie esdoorns (22.08.18)

Nederhorst den Berg
- De Kooi t/o 24 t/m 42 en 2 t/m 22: kappen veertien
knotwilgen (15.08.18)
- Industrieterrein Nieuw Walden: kappen veertien
knotwilgen (22.08.18)
Voor meer informatie over een aangevraagde omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de
administratie Fysiek Domein, tel. 14 035. U kunt nog
geen bezwaar maken tegen een ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Ankeveen
- Herenweg 1: bouwen schuur (13.08.18)

Breukeleveen
- Herenweg 2: vernieuwen toegangsbrug (10.08.18)

’s-Graveland
- Loodijk 24a: vernieuwen bedrijfsgebouw (17.08.18)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 99: renoveren schuur t.b.v. bed &
breakfast (15.08.18)
- Moleneind 33: plaatsen carport (21.08.18)

Loosdrecht
- Dirk Smorenberglaan 69: plaatsen dakkapel (22.08.18)
- Industrieweg 3: bouwen bedrijfshal (15.08.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 253: bouwen garage
(10.08.18)
- Waterleidingkanaal Noord te Loosdrecht: verhogen
dijk, plaatsen beschoeiing en kappen bomen (10.08.18)

Nederhorst den Berg
- Machineweg 56: bouwen paardenstal, paardenbak en
longe (13.08.18)
- Vreelandseweg 31a: bouwen carport (10.08.18)

>

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn
van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 278: vernieuwen beschoeiing
- Pieter de Hooghlaan 8: plaatsen dakkapel

Nederhorst den berg
- Wilgenlaan 8: bouwen woning

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning wijzigen gebruik
Landgoed Trompenburgh
Zuidereinde 43 in s’-Graveland
en ontwerpverklaring van geen
bedenkingen
>

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Wijdemeren maken bekend dat zij voornemens zijn om
met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub
c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor het
afwijken van het bestemmingsplan Kern ’s-Graveland
en Landgoederen voor het gebruik van het landgoed
Trompenburgh, Zuidereinde 43 in ’s-Graveland.
De volgende activiteit wordt aangevraagd:
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd
met het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1 onder c van
de Wabo).
Het hoofdgebouw mag (mede) gebruikt gaan worden
voor het voltrekken van huwelijken, het houden van
vergaderingen, het geven van presentaties en het organiseren van diners. Tevens mag ten behoeve van bovengenoemd gebruik worden geparkeerd op de bestaande
parkeerplaats op het landgoed. Maximaal 60 personen
mogen gelijktijdig in het hoofdgebouw aanwezig zijn.

Verklaring van geen bedenkingen
Onderdeel van deze procedure is een door de gemeenteraad af te geven verklaring van geen bedenkingen. In
de raadsvergadering van 19 juli 2018 heeft de gemeenteraad besloten om de ontwerpverklaring van geen
bedenkingen ter inzage te leggen.

mondelinge zienswijze indienen. Hiervoor kunt u een
afspraak maken met de het secretariaat Fysiek Domein
op telefoonnummer (035) 65 59 557.
Tevens kan gedurende de termijn van ter inzageligging
een zienswijze tegen het ontwerpbesluit verklaring van
geen bedenkingen bij de gemeenteraad van Wijdemeren
worden ingediend, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.
Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen tegen de
omgevingsvergunning dient u een zienswijze te hebben
ingediend tegen het ontwerpbesluit.
> Besluit omgevingsvergunning
zonnepark naast bedrijventerrein De Boomgaard aan de
Loodijk (N236) in ‘s-Graveland

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Wijdemeren maken bekend dat zij op grond van artikel
2.12, eerste lid, onder a, sub c, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend voor het afwijken van
het bestemmingsplan ‘Buitengebied Ankeveen’ voor
het bouwen van een zonnepark van 6,5 ha, bestaande
uit zonnepanelen met bijbehorende installaties, op de
voormalige vuilstort gelegen naast het bedrijventerrein
De Boomgaard aan de Loodijk (N236) in ‘s-Graveland.
De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende
activiteiten:
1. bouwen (artikel 2.1, lid 1 onder a, Wabo).
2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd
met het bestemmingsplan (artikel 2, lid
1 onder c, Wabo).

Ter inzage
De omgevingsvergunning ligt vanaf 30 augustus 2018
gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis
van Wijdemeren, Rading 1 in Loosdrecht. De omgevingsvergunning is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1696.
OV20Oudlsd2012018-va00.

Beroep
Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden die tijdig hun
zienswijzen bij het college kenbaar hebben gemaakt gedurende de hierboven vermelde termijn tegen dit besluit
beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van ter inzageligging kan tegen
het ontwerpbesluit een schriftelijke zienswijze worden
ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. U kunt ook een

Het betreft de volgende personen:
- A. Geense, geboren 13-01-1986, uit te schrijven
Land Onbekend per 03-08-2018
- M. Sekera, geboren 26-12-1993, uit te schrijven
Land Onbekend per 23-08-2018
- A. Kühn, geboren 21-12-1993, uit te schrijven
Land Onbekend per 23-03-2018
- M. Savu, geboren 12-006-1984, uit te schrijven
Land Onbekend per 24-08-2018
> Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)

Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Wijdemeren maakt bekend dat op grond van
artikel 2.21 en 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen
besloten is de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande personen definitief op te schorten:
- M. Kerkhof, geboren 23-10-1970, uit te schrijven
Land Onbekend per 26-07-2018
- A.M. Kok, geboren 09-04-1980, uit te schrijven
Land Onbekend per 26-07-2018
- F.F.N. Rojer, geboren 20-11-1992, uit te schrijven
Land Onbekend per 26-07-2018
- W. Rokebrand, geboren 15-08-1970, uit te schrijven
Land Onbekend per 26-07-2018
Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande
personen verblijven, neem dan contact op de gemeente
Wijdemeren via 14035 of mail naar burgerzaken@
wijdemeren.nl

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op
afspraak , inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1
in Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen
met de administratie van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit
(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD
Loosdrecht).

Aanvragen voorlopige voorziening

Persoonsregistratie

Ter inzage
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ligt vanaf 30
augustus 2018 gedurende zes weken ter inzage in het
gemeentehuis van Wijdemeren, Rading 1 in Loosdrecht.
De omgevingsvergunning is digitaal te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer
NL.IMRO.1696.OVZuidreinde432018-on00. Deze website
kunt u ook benaderen via www.wijdemeren.nl/terinzage.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht
geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen
tot “ambtshalve” uitschrijving uit de Basisregistratie te
publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden
door toezending aan de belanghebbende.

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)
>

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de wet
Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht
hun verhuizing door te geven en inlichtingen te verstrekken. Van onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben wij geen
aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond van artikel
2.22 van de wet BRP heeft het college van burgemeester
en wethouders het voornemen het adres ambtshalve te
wijzigen in de Basisregistratie.

Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking
treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de
rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een
voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling
Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus
16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en
wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035. Het indienen van een
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.

Beroep indienen

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren. Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Afspraaktijden: Dagelijks van 8.30 - 12.30 uur, extra afspraaktijden burgerzaken: maandag 16.30 - 19.30 uur, woensdag tot 15.00 uur

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het
verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500
DA Utrecht)

